Szanowny Kliencie,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PIEKARNIA SAMBOR SP Z O. O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA ul. Sambora 4a, 83-110 Tczew, tel. 58 531 78 40; e-mail:
piekarniasambor@gmail.com zwana dalej administratorem danych;
2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się
pod adresem email: rodosambor@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 5 lat od zakończenia umowy;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
8. Na terenie piekarni oraz sklepów należących do PIEKARNIA SAMBOR SP Z O. O. SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, ze względów bezpieczeństwa, zastosowany jest monitoring wizyjny, który może
zawierać dane osobowe podlegające ochronie określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.
Dane zarejestrowane przez system monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni, w rejestratorach
znajdujących się na terenie firmy. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu
do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

